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1 Historie
De stichting Euregio Squash organiseert jaarlijks haar traditionele eindtoernooi. Dit is een toernooi 
dat aan ieder einde van elk squash seizoen wordt gehouden. De opzet van het toernooi is steeds 
hetzelfde: in iedere categorie worden er poules gemaakt van een aantal (meestal vier) spelers. De 
winnaar van de poules, eventueel aangevuld met de beste nummers twee, gaan door naar een knock-
out fase waarin uiteindelijk de winnaar van de categorie wordt bepaald.

Vroeger werd de toernooiopzet met de hand gemaakt maar dat zorgde er voor dat je toch een aantal 
avonden voor het toernooi bezig was om dit voor elkaar te krijgen. Late afmeldingen leverden vaak 
stress op omdat een groot gedeelte dan weer overnieuw gedaan kon worden.

In 2003 is er een programma gemaakt waarmee deze poule-knockout toernooien snel en eenvoudig 
konden worden gemaakt. Tot 2014 is dit binnen Euregio gebruikt door Euregio Squash voor haar 
eigen toernooien maar ook door andere centra. Het programma was een in JAVA geschreven 
applicatie dat op iedere PC kon draaien en waarmee alle gewenste formulieren konden worden 
uitgeprint. Toch kwam er ook nog wel wat handwerk aan te pas zoals het bepalen van de poule-
winnaars en de (eventueel) beste nummers 2. Dit was vaak best nog wel wat rekenwerk en hierin 
werden soms toch nog wel wat foutjes gemaakt.

In december 2013 is besloten om een geheel nieuwe toernooiplanner te maken. In tegenstelling tot 
de eerder genoemde JAVA applicatie moest dit een web-applicatie worden omdat anno 2015 bijna 
alle centra wel over een internet verbinding beschikken (in 2003 was dat zeker nog niet het geval!). 
Naast de poule-knockout toernooien moesten ook volledige knockout toernooien en poule-poule 
toernooien worden gesupport (zie verderop in dit document wat hiermee precies wordt bedoeld). 
Verder moest alles direct online zijn te zien voor de spelers en moest het rekenwerk voor de diverse 
systemen volledig door de applicatie worden gedaan.

In augustus 2015 was de eerste versie van de software klaar. Alle bovenstaande eisen zijn 
geimplementeerd. Het organiseren van een toernooi is redelijk simpel geworden. Met een paar 
klikken wordt een toernooi aangemaakt en wordt de inschrijving via internet geopend. Zodra de 
inschrijving is gesloten kunnen de spelers worden ingedeeld en daarna kunnen alle noodzakelijke 
formulieren worden geprint. Wanneer een wedstrijd is gespeeld wordt de uitslag ingevoerd. 
Eventuele vervolgwedstrijden worden automatisch gegenereerd. Voor de organisatie is de dag van 
het toernooi een relaxte dag: (bijna) alles is geautomatiseerd.

Natuurlijk rijst de vraag waarom deze software is gemaakt: er is al de nodige commerciele software 
beschikbaar. Het antwoord op deze vraag is eigenlijk tweeledig: 1) ik heb geen enkele software met 
dezelfde functionaliteit kunnen vinden die gratis te gebruiken is, deze software is dat wel en 2) ik 
vind programmeren gewoon leuk en zag een leuke uitdaging in dit programma.  Iedereen kan zo 
zijn eigen account aanmaken en zijn/haar eigen toernooitje organiseren.

Hoewel de software redelijk intuitief zou moeten werken is het niet uitgesloten dat er nog wat 
vragen zijn met betrekking tot de werking. Hiervoor is deze handleiding bedoeld. In de volgende 
hoofdstukken wordt ingegaan op alle mogelijkheden (en onmogelijkheden) van de software.



2 Beginnen

Om een toernooi aan te maken heb je een account nodig. Dit is eenvoudig aan te maken. Ga naar 
http://www.tjois.nl/toernooi . Het volgende scherm wordt dan (bijvoorbeeld) getoond:

Dit scherm laat een overzicht zien van de toernooien vanaf de dag van vandaag. Omdat de software 
kan worden gebruikt voor diverse sporten kan er een keuze voor de sport worden gemaakt. 
Standaard staat deze ingesteld op squash. Door de data te wijzigen kunnen toernooien uit het 
verleden of in de verdere toekomst worden bekeken. Tenslotte kan er nog op het land worden 
gefilterd. Standaard staat dit op Nederland.

Direct onder de Euregio squash logo's staat de link: “Maak je eigen toernooi”. Door hier op te 
klikken kom je in het inlogscherm dat hieronder is weergegeven. Indien je al een account hebt kun 
je direct inloggen. Indien je nog geen account hebt kun je die aanmaken en indien je je 
gebruikersnaam en/of wachtwoord bent vergeten kun je deze naar jezelf laten mailen.

http://www.tjois.nl/toernooi


Als je nog geen account hebt kies je om er een aan te maken. Je ziet dan het volgende scherm:

Vermeld je naam, vul je e-mail adres in en kies een gebruikersnaam en een wachtwoord. Type 
vervolgens de verificatiecode in en klik op aanmelden. Hierna wordt een e-mail gestuurd naar het 
opgegeven e-mail adres. Open de e-mail en bevestig de aanmelding door te klikken op de link in de 
mail. Hierna kun je inloggen en kun je aan de slag.



3 Een nieuw toernooi aanmaken
Na inloggen komt het volgende scherm tevoorschijn:

Er worden nu drie menu-items getoond:

1) STAP A: START EEN TOERNOOI

2) STAP B: MAAK EEN TOERNOOI

3) HELP

Menu item 3 (HELP) spreekt voor zich. Menu item 1 (STAP A: START EEN TOERNOOI) wordt 
gebruikt om een nieuw toernooi aan te maken waarna spelers zich via internet aan kunnen melden. 
Menu item 2 (STAP B: MAAK EEN TOERNOOI) wordt gebruikt wanneer alle spelers zich hebben
aangemeld en/of wanneer de inschrijftermijn voor het toernooi is verstreken om een toernooivorm 
te kiezen en een spelersindeling hiervoor te maken. 

Omdat er eerst een toernooi moet worden aangemaakt voordat er een indeling kan worden gemaakt 
beschrijven we hieronder eerst STAP A: Start en toernooi. Bij dit menu-item zijn er, zoals in het 
plaatje hieronder weergegeven 2 keuzes: een nieuw toernooi starten of een bestaand toernooi 
wijzigen.

Omdat er op dit moment nog geen enkele toernooi bestaat kiezen we voor het aanmaken van een 
nieuw toernooi. We krijgen dan onderstaand scherm te zien:





In dit scherm wordt gevraagd om een aantal zaken in te vullen. Helemaal bovenaan staat de vraag of
het toernooi gepubliceerd mag worden. Indien hier een vinkje wordt gezet betekent dit dat het 
toernooi voor iedereen zichtbaar is op http://www.tjois.nl/toernooi en iedereen zich ook op kan 
geven. Soms is dit ongewenst, bijvoorbeeld wanneer je alleen een toernooi wilt houden voor spelers
die aan je centrum verbonden zijn. Voor dergelijk toernooien haal je dit vinkje weg. Hoe je er nu 
vervolgens voor kunt zorgen dat je eigen spelers/leden zich via internet op kunnen geven wordt 
later uitgelegd.

Voor de rest spreken deze velden voor zich denk ik. Klik in de velden waarbij een datum wordt 
gevraagd en selecteer een datum. 

Soms wil je het maximale aantal spelers aan het toernooi beperken. Dit kan door een maximum 
aantal spelers voor het toernooi in te stellen. Er kan ook een maximum op het aantal spelers in een 
bepaalde categorie worden gezet of een combinatie van beide. Wanneer iemand zich inschrijft 
wanneer deze maxima zijn bereikt komt hij/zij automatisch op de reservelijst terecht.

Verder wordt gevraagd welke informatie een speler die zich opgeeft allemaal moet verstrekken. Het 
is in ieder geval handig om een e-mail adres en een telefoonnummer te vragen. Voor de rest kun je 
zelf aanvinken welke informatie je nodig denkt te hebben.

Als laatste klik je op de knop “Voeg toernooi toe”. Hiermee wordt het toernooi aangemaakt. Echter 
je bent er dan nog niet want je moet nu nog de categorien instellen waarin je wilt spelen. Je behoudt
hetzelfde formulier maar helemaal onderaan is er iets toegevoegd waarmee je categorien kunt 
aanmaken. Tevens wordt de text op de knop gewijzigd. Hierop staat nu: “Wijzig toernooi”.

Hieronder zijn bijvoorbeeld 2 categorien toegevoegd: Heren C en Heren D.

 De volgorde waarin deze worden aangemaakt bepaald ook de volgorde waarin de spelers deze te 
zien krijgen. Stel nu dat je toch nog een Heren B categorie wilt aanmaken, dan komt deze na 
toevoegen onderaan te staan. 

http://www.tjois.nl/toernooi


De logische volgorde is echter om eerst Heren B, dan Heren C en als laatste Heren D te noemen. Je 
kunt nu de categorie “Heren B” helemaal naar boven slepen.

Wanneer er nu bijvoorbeeld een tikfout is  gemaakt in de naam van de categorie dan kan door te 
klikken op dit worden gecorrigeerd. 

De categorie kan worden verwijderd door te klikken op: Let op: dit kan alleen worden gedaan 
wanneer er nog geen spelers staan ingeschreven in deze categorie!

Wat verder nog kan worden gedaan is de categorien een kleur geven. Dit kan worden gedaan door 
op het zwarte vlakje te klikken. Je krijgt dan het volgende te zien:

Na selectie van een kleur wordt deze kleur op de plek van het zwarte vlekje gezet. Deze kleuren 
zullen verder worden gebruikt binnen  de website en voor afdrukken voor de desbetreffende 
categorie.

Via het menu item STAP A: START EEN TOERNOOI → Toon mijn toernooien kan een overzicht 
worden verkregen van alle toernooien die je tot nu toe hebt georganiseerd of nog gaat organiseren. 
Je kunt hier ook wijzigen aanbrengen in bestaande toernooien door weer op het knopje te 
klikken. Verwijderen kan weer door op het knopje te klikken (let op dit is onomkeerbaar. Je zult 



nog een keer worden gevraagd of je dit echt wilt. Als je hier op “Ok”klikt ben je het toernooi echt 
kwijt!). Wanneer je meteen met de indeling van het toernooi wilt beginnen klik je op: 

Hiermee ga je meteen naar STAP B: MAAK EEN TOERNOOI → Stap2: Maak indeling.

Bij de toernooien staan ook twee links. De eerste brengt je meteen naar het inschrijfformulier. Via 
de tweede link kunnen de spelers te zijner tijd het verloop van het toernooi volgen: hier komen de 
uitslagen te staan. Als je nu bij het aanmaken van het toernooi het vinkje hebt weggehaald bij 
“Publiceer toernooi” dan kun je deze twee links in je eigen website opnemen zodat er via je eigen 
site ingeschreven kan worden en ook via je eigen site de uitslagen bekeken kunnen worden.

Het inschrijformulier iet er bijvoorbeeld zo uit:

Wanneer iemand zich inschrijft wordt hij/zij automatisch bij de deelnemers geplaatst. Indien er een 
limiet op het aantal deelnemers is gezet wordt de inschrijving automatisch toegevoegd aan de 
reservelijst wanneer de limieten worden overschreven.

Nu is het een kwestie van wachten op de inschrijvingen totdat de uiterste inschrijfdatum is 
verstreken. Dan gaan we over op STAP B: MAAK EEN TOERNOOI dat in het volgende hoofdstuk 
zal worden beschreven.



4 Een toernooiopzet maken
Wanneer de inschrijving is gesloten kan er een toernooiopzet worden gemaakt. Om dit te kunnen 
doen selecteren we eert een toernooi dat we willen gaan indelen. Dit kan door te selecteren: STAP B
: MAAK EEN TOERNOOI → Stap 1: Selecteer een toernooi. Een toernooi kan weer worden 
geselecteerd door te klikken op het icoontje. Wanneer dit wordt gedaan wordt meteen 
doorgelinkt naar Stap 2: Maak indeling.

Hier heb je de mogelijkheid om spelers te verwijderen of op de wachtlijst te zetten. Ook heb je de 
mogelijkheid om spelers die op de wachtlijst stonden aan je toernooi toe te voegen. De kleurcodes 
zijn als volgt:

Groen – speler doet mee aan het toernooi.

Rood – speler is verwijderd en doet niet mee aan het toernooi.

Oranje – speler staat op de reservelijst en doet dus in principe niet mee aan het toernooi.

Dit scherm kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

Je kunt hier meteen zien dat je 16 deelnemers hebt in de Heren B, 9 in de Heren C en 8 in de Heren 
D.

Door te klikken op een naam kunnen gegevens van de desbetreffende speler worden bekeken en/of 
gewijzigd. Dit scherm ziet er zo uit:



Nadat de spelers in de juiste poule zijn gezet  moet er een speelsysteem worden gekozen en moeten 
de spelers worden ingedeeld in poules of een knockout systeem. Dit gebeurt in Stap 3: Zet schema's
per categorie. Dit menu-item is, evemals het laatste menu-item, roodgekleurd vanwege het feit dat 
je tijdens het spelen van het toernooi doorgaans alleen deze twee menu-items zult gebruiken.



Na het selecteren van Stap 3 krijg je (bijvoorbeeld) het volgende scherm te zien:

Hier zie je de speler spelers in de verschillende categorien weer terug. Default staat het poule-knock
out speelschema geselecteerd maar je kunt ook voor het knock-out systeem kiezen. Dit scherm ziet 
er als volgt uit:



Als laatste is er nog het Poule-Poule systeem. Dit ziet er qua opzet hetzelfde uit als het poule-knock 
out systeem met het verschil dat er na het spelen van de poules nieuwe poules worden gevormd 
waarbij de nummers 1 van de poule een nieuwe poule vormen, de nummer 2 een nieuwe poule 
vormen etc. Dit systeem kan alleen worden gespeeld met 4, 9, 16, 25, 36, 49 of 64 spelers. De keuze
voor dit speelsysteem is dan ook niet beschikbaar wanneer er een ander aantal spelers in de 
categorie zit.

Stel we kiezen voor de het knockout systeem. Dan is het nu zaak om de spelers te plaatsen. Je kunt 
dit op 2 manieren doen:

1) Sleep de spelers vanuit de linkerlijst naar een positie in het knockout systeem. Als je hiermee 
klaar bent vergeet dan niet op de “Opslaan” knop te klikken helemaal linkboven in het 
scherm.

2) Zet de spelers op volgorde van sterkte in de lijst in de linker lijst en klik dan helemaal rechts op 
de knop 'plaatsen'. De spelers worden nu geheel automatisch in het speelschema gezet.

Met een druk op 'reset' kunnen alle spelers weer terug in de linkerlijst worden gezet om opnieuw 
een indeling te maken. 

Na het plaatsen van alle spelers  ziet het schema er bijvoorbeeld als volgt uit:

Wat meteen opvalt is dat het tab-blad van rood naar groen is gekleurd. Dit betekent dat de indeling 



voor deze poule correct is. Als we nu op het tab-blad “Heren C” klikken, dan zien we het volgende:

Het Poule-Knockout systeem is hier standaard geselecteerd maar omdat we 9 spelers hebben 
besluiten we een poule-poule systeem te gaan spelen (drie poules van drie spelers). Selecteer Poule-
Poule en maak de indeling door de spelers naar hun poule te slepen. Klik vervolgens weer op 
“Opslaan” om de indeling op te slaan. Wanneer dit gedaan is kleurt het tab-blad weer groen en 
ziet het scherm er bijvoorbeeld als volgt uit:

Onder de indeling staan al het overzicht van de punten die zijn behaald door de spelers. Omdat er 
nog geen wedstrijden zijn gespeeld staat alles nog op nul. 



Als laatste maken we nu het speelschema voor de Heren D met 8 deelnemers. Hier ontbreekt de 
mogelijkheid voor het Poule-Poule schema omdat dit voor 8 deelnemers niet mogelijk is. We kiezen
hier voor het Poule-Knockout schema. We maken 2 poules van 4 en willen dat de nummers 1 en 2 
doorgaan naar de halve finales. We selecteren daarom “Halve finales” en slepen weer de spelers 
naar de poules. Het tab-blad kleurt weer groen wanneer de indeling correct is gemaakt. Een 
voorbeeld van het eindresultaat wordt hier onder getoond.

Nadat deze acties zijn gedaan zijn we bijna klaar om het toernooi te spelen. We moeten nu alleen 
nog bepalen in welke volgorde we de wedstrijden gaan spelen. Dit doen we in Stap 4: Maak totale 
speelschema. Dit scherm ziet er na selectie als volgt uit:

We zien hier nu de groepen van wedstrijden die worden gespeeld in de verschillende categroeien. 
Voor de Heren B hebben we 16 spelers. En we beginnen daarom in de eerste ronde met 8 
wedstrijden. Echter, de twee ronde vormt ook 8 wedstrijden omdat naast de spelers die hebben 
gewonnen de verliezers naar de “Plate” gaan. Dit geldt ook voor de volgende ronde etc. wanneer het
hele knock-out systeem uitgespeeld wordt.

In de Heren C pelen we het Poule-Poule systeem. Hierin hebben we in totaal 6 rondes: In de eerste 
ronde spelen uit poule 1, 2 en 3 spelers nummer 1 en 2 tegen elkaar. Dat zijn in totaal drie 



wedstrijden. In de tweede ronde speelt speler 1 tegen speler 3 en in de derde ronde spelen de spelers
nummer 2 en 3 in de poule tegen elkaar. Daarna herhaalt dit zich wanneer er nieuwe poules worden 
gevormd.

In de Heren D Hebben we eerst drie poule rondes, daarna halve finales en finales.

De bedoeling is nu om deze wedstrijden in de linkerlijst te slepen in de volgorde waarin je wilt 
spelen. Het lijkt logisch om met de Heren C te beginnen omdat in deze poule de meeste rondes zijn.
Het eindresultaat kan bijvoobeeld zijn:

Let op: er wordt niet gechecked of de volgorde correct is. Zo kan het natuurlijk niet zijn dat 
de finale in de heren D eerder wordt gespeeld dan de halve finale maar de software checkt dit 
niet voor je, dat moet je zelf even in de gaten houden.

Nu zijn we klaar om het toernooi te spelen en gaan we naar Stap 5: Wedstrijdschema.

Hier zien we nu (gedeeltelijk het volgende scherm:



Hier staan alle wedstrijden die in het toernooi worden gespeeld. Van sommige wedstrijden is nog 
niet bekend wie deze wedstrijd gaan spelen. Zo is van de tweede ronde knockout nog niet bekend 
wie hierin gaan spelen en zo is ook nog niet bekend wie in er doorgaan naar de halve finales en 
finales in de Heren D. 

Verder zie je op dit scherm de volgende knoppen: “Print deelnemerslijst”, “Print poules en knockout
schemas”, “Print alle wedstrijdformulieren” en “Print het wedstrijdschema”. Deze formulieren kun 
je uitprinten voor het toernooi en ophangen in het centrum. Uiteraard kunnen de spelers zelf het 
toernooi ook volgen via http://www.tjois.nl/toernooi maar het is sowieso handig om de 
wedstrijdformulieren uit te printen. De overige formulieren zijn handig indien in het centrum de 
internet verbinding wegvalt.  Je kunt het toernooi dan altijd “handmatig” uitspelen.

Een uitslag van de wedstrijd kan worden ingevuld door op de knop “uitslag” achter de wedstrijd te 
klikken. Dit ziet er voor de eerste wedstrijd bijvoorbeeld als volgt uit:

http://www.tjois.nl/toernooi


Vul nu de uitslag in. Let op: er wordt niet gechecked op “correcte” uitslagen. Zo is bijvoorbeeld 
voor squash een uitslag van 12-8 niet mogelijk maar dit wordt bij het invullen wel toegestaan.

Wanneer de uitslagen worden ingevuld rekent het systeem zelf uit wie er doorgaan naar de volgende
ronde en de namen van deze spelers zullen ook automatisch in de lijst verschijnen. De enige taak 
die je als toernooileider hebt is deze wedstrijden er zo snel mogelijk doorheen jassen. Heb je 6 
banen tot je beschikking dan stuur je de spelers van de wedstrijden 1 t/m 6 de baan op. Als een 
wedstrijd is gespeeld en daarmee de baan vrijkomt stuur je de spelers van wedstrijd 7 de baan op 
etc.

Wat nog wel kan gebeuren in het geval er poule systemen worden gespeeld zijn de volgende 
situaties:

1) 2 (of meer spelers) in een poule eindigen met exact dezelfde cijfers.

2) Stel dat er bijvoorbeeld in 5 poules wordt gespeeld en je wilt dat de beste 8 spelers doorgaan dan 
gaan alle nummers 1 door en ook de 3 beste nummers 2. Het kan echter zijn dat de speler die in een 
poule als achtste eindigt precies dezelfde punten heeft als een andere speler in een andere poule. 
Wie gaat er dan door? Dat beslist de wedstrijdleider in dit geval. Zo kan er bijvoorbeeld een 
beslissingsgame worden gespeeld tussen de betreffende spelers of er kan een munt worden 
opgegooid of …..

Wanneer alle wedstrijden zijn gespeeld wordt automatisch de volgorde van de spelers berekend en 
de spelers die doorgaan worden in groen weergegeven. Dit is in onderstaande screendump te zien 
wanneer je gaat naar Stap B: Zet schemas per categorie.



Een paar opmerkingen hierbij:

1) De knop “recalculate” kan worden gebruikt om de lijst opnieuw uit te rekenen wanneer er 
bijvoorbeeld een uitslag in gewijzigd (doordat deze per ongeluk verkeerd is ingevoerd).

2) De wedstrijdleider beslist uiteindelijk zelf wie er doorgaan. Voor het systeem zijn dit de spelers 
die in groen zijn weergegeven. Echter, wanneer een van hen opgeeft in verband met een blessure 
zou ervoor kunnen worden gekozen om de nummer 5 mee te laten doen aan de halve finales. Je 
kunt dit doen door de spelers in de gewenste volgorde te slepen.

3) Spelers die een exact gelijk aantal punten hebben dan de laatste speler die doorgaat worden, 
inclusief de laatste speler, gemarkeerd in paars. De wedstrijdleider beslist weer wie er doorgaat.

4) Wanneer een speler gelijk eindigt met en andere speler kan de volgorde van de spelers handmatig
worden aangepast. Klik hiervoor dan op de knop 'Edit volgorde' die automatisch verschijnt wanneer
dit het geval is.

5) Wanneer het aantal spelers in een poule niet gelijk is wordt het resultaat van de laatste speler in 
de poule met de meeste spelers weggestreept bij het bepalen van de spelers die doorgaan naar de 
volgende ronde.

Succes!

Roelof de Vries, 13 augustus 2015.

Tweede versie: 1 december 2015.
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